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Renée Broekmeulen

Waarom speechschrijven  
een beroep geworden is
“Zijn tekst doet me denken aan een reeks natte sponzen, aan een 

lijn vol versleten wasgoed, aan verschaalde bonensoep, suppor-

tersliederen en eindeloos blaffende honden.” Dat schreef Judson 

Welliver in 1921 over de inaugurale rede van de Amerikaanse pre-

sident Warren Harding. De president kon dus wel wat hulp ge-

bruiken. Dus werd Welliver zijn literaire klerk: de eerste officiële 

speechschrijver in de Amerikaanse geschiedenis. 

Het begin van een lange traditie, met grote en kleinere succes-

sen. Denk aan Roosevelt en Kennedy, Reagan en Clinton, en 

– natuurlijk – Barack Obama. Inderdaad, al die mannen hadden 

of hebben speechschrijvers, minimaal één, soms wel twintig. 

Speechschrijvers die alleen of samen hard werken om van woor-

den geschiedenis te maken. 

Waarom doen die presidenten dat niet zelf? Daar zijn ruwweg 

twee redenen voor. De eerste is tijdgebrek. Het is best moeilijk 

om én de leader of the free world te zijn én urenlang achter je com-

puter te zitten om je speeches te schrijven. De tweede reden is 

expertise: een goede speech schrijven is een vak. Dat vindt men – 

gelukkig – niet alleen in Amerika, maar vond men lang geleden 

ook al in Athene en Rome. Het vak heet retorica: de leer van de 

welsprekendheid, de kunst van het overtuigen.

Een goede speech schrijven
is een vak

Ook in Nederland en België wordt steeds meer erkend dat spee-

ches schrijven een echt vak is. Speeches van politici en bestuur-

ders worden niet meer geschreven door beleidsmedewerkers of 

persvoorlichters, maar steeds vaker door professionele speech-

schrijvers. In Nederland heeft zelfs het Koninklijk Huis sinds 

oktober van dit jaar een eigen speechschrijver. 

Maar hoe doe je dat nu, een goede speech schrijven? En maakt 

het wat uit of je voor een Nederlander schrijft of voor een Vla-

ming? Om met de eerste vraag te beginnen: een goede speech is 

boeiend, duidelijk en aannemelijk. Een goede speech is de opti-

male verbinding tussen inhoud, publiek en spreker. Een goede 

speech is communicatie in context, overtuiging in actie. Dat is 

het korte antwoord.

Het wat langere antwoord is een uitwerking van deze principes: 

niet het wat maar het hoe. Hoe zorg ik dat mijn luisteraars ge-

boeid zijn, hoe zorg ik dat mijn verhaal duidelijk is en vooral: hoe 

kan ik mijn publiek het beste overtuigen? Daarbij draait het om 

drie dingen: je moet de aandacht weten te trekken van je publiek, 

een sterke boodschap hebben en betrouwbaar overkomen. De 

Griekse wijsgeer – en speechschrijver – Aristoteles onderscheidde 

drie overtuigingsmiddelen: logos, pathos en ethos. Logos gaat over 

de inhoud van de speech, de opbouw van het verhaal, het gebrui-

ken van de juiste, meest overtuigende argumenten. Pathos gaat 

over passie en emotie, over het gebruik van passende anekdotes, 

voorbeelden en aantrekkelijke taal. Vaak met behulp van een 

paar welgekozen retorische stijlfiguren, zoals een drieslag, of een 

kruisstelling: “Don’t ask what your country can do for you, but 

what you can do for your country.” (John F. Kennedy)

Ethos gaat vooral over de statuur, de betrouwbaarheid, het 

charisma van de spreker: een spreker zonder ethos is weinig 

overtuigend. Want de overtuiging moet uit de persoon komen. 

Een mooi voorbeeld: of je het nu eens was met zijn politiek of 

niet, Ronald Reagan kon volgens zijn speechschrijvers “lift a bad 

speech up by the scruff of its neck, shake it and make it sing.” 

Hier valt natuurlijk veel meer over te zeggen, liefst met uitge-

breide Nederlandstalige voorbeelden, maar dat bewaar ik graag 

voor een volgende keer. Waar het nu om gaat is het antwoord op 

mijn tweede vraag die ik stelde: maakt het wat uit of je voor een 

Nederlander schrijft of voor een Vlaming?

Speechschrijven in Nederland en Vlaanderen

Speeches zijn een uitstekend communicatiemiddel. Barack Obama heeft 

laten zien dat je met een goede speech zelfs verkiezingen kunt winnen.  

foto Tim Bekaert [bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama]
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Ik vroeg dat aan mijn Vlaamse collega, Nathalie Milio, speech-

schrijfster voor de gouverneur van de provincie Antwerpen. 

Milio: “Schrijven voor een Vlaming of een Nederlander vergt 

toch wel een andere aanpak. Verschillen tussen Nederlandse en 

Vlaamse speeches zijn in de praktijk subtiel en kunnen groten-

deels worden verklaard aan de hand van enerzijds de cultuur en 

anderzijds de Belgisch-Nederlandse variant van het Standaard-

nederlands. Wij Vlamingen hebben nu eenmaal een eigen uit-

spraak van bepaalde woorden. En tussen het Nederlands dat in 

Nederland wordt gesproken, en het Nederlands in België bestaan 

summiere grammaticale en vooral heel veel opvallende of sub-

tiele lexicale verschillen. Vlamingen en Nederlanders gebruiken 

zo bijvoorbeeld verschillende woorden in een administratieve 

context. In het Zuiden spreek je van schepenen, terwijl je in het 

Noorden wethouders vindt. België heeft gouverneurs, Nederland 

heeft dan weer commissarissen van de Koning. Speeches worden 

geschreven in spreektaal en dus sijpelen er onvermijdelijk ei-

genheden van het Vlaams binnen in een toespraak. Dat heeft 

vanzelfsprekend zijn gevolgen voor de woordkeuze en in mindere 

mate voor de uitspraak.”

Inderdaad. Er zijn subtiele en minder subtiele verschillen in 

ons gebruik van wat in wezen dezelfde taal is. Dat leerde ik al 

toen ik als ‘Hollander’ op de Vrije Humaniora voor meisjes in 

het Belgische Maaseik zat. Maar wat ik daar ook leerde is dat 

Vlamingen niet bang zijn voor een meer poëtisch taalgebruik à 

la Tom Lanoye, waardoor boodschappen al snel ‘zachter’ overko-

men. Ook vallen Nederlanders graag met de deur in huis. Geen 

honderd bedankjes, geen beleefde vleierij, maar gewoon ik vind 

dat … Een goede speechschrijver maakt die directheid mooier 

door de beginstelling te verpakken in een aansprekende of ver-

rassende anekdote, maar directheid blijft het na te streven ideaal. 

Retorisch is dat zeker niet verkeerd, want van de Grieken en 

Romeinen leerden we al dat voor de opening van een speech, het 

exordium, geldt dat de eerste klap een daalder waard is.

Milio: “Iedereen kent het cliché van de überdirecte Nederlander, 

maar in de speechschrijverij is het vooral een ongelooflijke troef. 

Een Vlaming weet maar al te goed dat een directe binnenkomer 

zonder al te veel poespas het publiek meteen in zijn tekst zuigt, 

maar verkiest in de praktijk vaak de ‘veiliger’ techniek van de 

storytelling. Dat is echt typisch Vlaams: wij kijken liever de kat 

wat uit de boom, verkiezen soms op safe te spelen alvorens echt 

to the point te komen. Nog een ander opvallend kenmerk: Vla-

mingen schrijven bij voorkeur lang en uitgebreid. Broekmeulen 

noemt het poëtisch, maar het mondt vaker uit in breedsprakig-

heid en de neiging voortdurend kennis te willen etaleren. Een 

onhebbelijke gewoonte. Volgens mij komt het voort uit een ver-

edelde vorm van geldingsdrang.”

Nederland is geen land
van grote woorden

Wat Nederlanders en Vlamingen, in ieder geval in onze re-

torische traditie, wel gemeen hebben, is een afkeer van per-

soonlijke, min of meer emotionele ontboezemingen. Zeker 

Nederland is geen land van grote woorden, van lang nagal-

mende retoriek. Wij zijn van doe maar gewoon, dan doe je 

al gek genoeg. Al is dat wel – langzaam maar zeker – aan het 

veranderen. Een beetje door Pim Fortuyn, maar vooral door 

Barack Obama. Daarvan hebben we geleerd dat een speech er 

niet alleen is om informatie over te brengen. Juist niet. Een 

speech is er om te analyseren en te enthousiasmeren, om de 

politiek menselijker te maken en de mensen meer politiek. 

En vooral: met een speech kun je zelfs verkiezingen winnen. 

Sindsdien horen we ook in Nederland steeds vaker persoon-

lijke verhalen in speeches of in ieder geval verhalen van ande-

ren die de spreker – volgens eigen zeggen – zelf heeft ontmoet. 

De Amerikanen noemen dat people props met Joe de Plumber 

als bekendste voorbeeld. En zo ontdekte Mark Rutte de hard-

werkende Nederlander, kent de SP bijna iedere inwoner in 

onze verpleeghuizen en heeft Geert Wilders een warme relatie 

opgebouwd met Henk en Ingrid. 

Milio: “Veel hangt natuurlijk ook af van het charisma (het 

ethos) van de spreker. Vlamingen moeten het vooral hebben 

van hun reputatie en functie als ze als spreker worden ge-

vraagd of moeten aantreden. Wij verkiezen dus ook rationele 

zakelijkheid en dus logos boven passie en emotie. Toch wil dat 

natuurlijk niet zeggen dat we er niets van bakken zodra we in 

de publieke arena – bij voorkeur achter een spreekgestoelte 

– ons mannetje moeten staan. Begenadigde sprekers zijn en 

blijven hier in Vlaanderen vrij zeldzaam en vinden we vooral 

terug in de politiek, het bedrijfsleven of aan het hoofd van  

strategisch belangrijke instellingen.”   
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Speechschrijven is de afgelopen jaren daardoor steeds meer een 

echt beroep geworden. In Nederland is die ontwikkeling al een 

kleine vijftien jaar gaande: toen werden de eerste speechschrij-

vers aangesteld bij de rijksoverheid. Nu hebben alle ministeries 

vaak twee of meer eigen speechschrijvers, net als de burgemees-

ters van de grote steden, de commissarissen van de Koning, de 

ceo’s van grote bedrijven en de voorzitters van maatschappelijke 

organisaties. En, ik schreef het al, het Koninklijk Huis.

Een speech wordt in Vlaanderen
doorgaans geschreven door

een noeste 'cabinetard'
Milio: “Werken als speechschrijver in Vlaanderen doe je niet 

als hoofdberoep. In Nederland wemelt het van de professionele 

speechschrijvers, die freelance of in vaste dienst schrijven voor 

een ministerie of een bedrijf. Dat zou hier bij ons ondenkbaar 

zijn. Een speech wordt in Vlaanderen doorgaans geschreven 

door een noeste ‘cabinetard’, die als autodidact het vak onder de 

knie heeft moeten krijgen. Als selfmade man of woman beheert 

hij of zij daarnaast nog tal van andere dossiers. In Vlaanderen 

ben je hoogstens speechschrijver in bijberoep. Maar dan wel een-

tje waarmee je de reputatie van een baas of leidinggevende stevig 

kan opkrikken. In die zin kampen we dus in Vlaanderen met een 

serieus imagoprobleem.”

De laatste jaren – ook daarin speelt het succes van Barack Obama 

een rol – is er gelukkig steeds meer aandacht voor ons vak en 

voor de beoefenaars. Belangrijke speeches halen vaker de krant 

of het journaal, tijdschriften publiceren analyses, interviewen 

speechschrijvers of geven tips voor het schrijven van een goede 

speech. In Nederland geef ik al ruim tien jaar trainingen voor 

speechschrijvers (overheid en bedrijfsleven). Ik geef samen met 

Nathalie Milio les aan studenten van de Universiteit van Ant-

werpen. En ik organiseer regelmatig bijeenkomsten voor ons 

speechschrijversnetwerk. Daarvoor proberen we ook steeds vaker 

Vlaamse vakgenoten uit te nodigen, maar omdat speechschrijver 

geen voltijds beroep is in Vlaanderen, is het moeilijk om onze 

collega’s te vinden. Misschien dat dit artikel helpt. Want ook al 

is het anders om voor een Nederlander te schrijven dan voor een 

Vlaming, we hebben toch een taal die bindt. Samen kunnen we 

onze sprekers sprekender maken.    

Renée Broekmeulen (1963) is jurist, was tien jaar beleids-

medewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen en schreef daarna ruim zeven jaar speeches 

en andere teksten voor ministers en staatssecretarissen. Sinds 

2005 heeft zij een eigen bedrijf als speechschrijver en trainer. 

Meer informatie: www.reneebroekmeulen.nl. Contact met 

Nathalie Milio: nathalie.milio@admin.provant.be.

Op maandag 30 september 2013 overleed Luc Verbeke in Ware-

gem op 89-jarige leeftijd. Luc Verbeke verwierf bekendheid als 

de man die samen met André Demedts in 1947 het Komitee voor 

Frans-Vlaanderen oprichtte. Hij ijverde zo voor meer culturele 

samenwerking tussen Vlaanderen en Frans-Vlaanderen en pro-

beerde ook de Nederlandse taal en cultuur in Frans-Vlaanderen 

te bewaren en verder te laten bloeien. KFV-secretaris – en tussen 

1997 en 2001 voorzitter – Verbeke organiseerde Frans-Vlaamse 

cultuurdagen in (Frans-)Vlaanderen en (bijscholings)cursus-

sen Nederlands in Frans-Vlaanderen. Hij publiceerde vanaf 

1973 ook de KFV-Mededelingen. Professioneel was Luc Verbeke 

leerkracht, schoolhoofd en later ook inspecteur van het katholiek 

onderwijs. Verbeke was niet allen een cultuurpromotor maar ook 

een begenadigd dichter. Zijn laatste dichtbundel, Gedichten voor 

Maria, verscheen in januari 2013. Bij het Davidsfonds bracht hij 

in 1970 het boek Vlaanderen in Frankrijk uit, een uitgebreide be-

werking van zijn reeks over de taalstrijd en de Vlaamse Beweging in 

Frans-Vlaanderen, die daarvoor in Ons Erfdeel was gepubliceerd.

Luc Verbeke was een pionier voor de grensoverschrijdende  

samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland en Frans-

Vlaanderen. Zijn hele leven stond in het teken van de Frans-

Vlaamse integratie en vooral ook van de vriendschap die 

daaruit voortkwam. Voor zijn inzet werd hij terecht bekroond 

met verschillende prijzen en erkenningen, waaronder de 

Visser Neerlandiaprijs (1965) en de eerste Marnixring André 

Demedtsprijs (1970). In 2009 werd ook zijn eigen prijs, de 

Luc Verbekeprijs, opgericht door het KFV, een bekroning voor 

publicaties over Frans-Vlaanderen. 

Verbeke bleef actief tot het allerlaatste moment. Tot kort voor 

zijn dood hield hij bijvoorbeeld een goed gelezen blog bij. In 

2011-2012 ondersteunde hij ook actief de vernieuwing van het 

André Demedtsmuseum, het museum van zijn mentor. Met zijn 

overlijden verliest de Vlaamse beweging een van haar voortrek-

kers en laat hij een grote leemte na in Frans-Vlaanderen, zijn 

tweede thuis.     

In memoriam
     Luc Verbeke (1924-2013)

Bert De Smet
André Demedtshuis


